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Informace o výsledku přijímacího řízení  

uchazečů do 1. ročníku doktorského studia na AF MENDELU  

pro akademický rok  2022/2023 
 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ jsou zveřejněny pod rodným číslem uchazeče na 

https://is.mendelu.cz/prijimacky/verejne_vysledky.pl 

 

Oznámení o výsledku přijímacího řízení je uchazeči uloženo v aplikaci elektronické přihlášky v sekci Úložiště 

dokumentů. 

 

 

 Nepřijatí uchazeči: 
Nepřijatým uchazečům bylo Rozhodnutí o nepřijetí či Usnesení o zastavení přijímacího řízení zasláno doporučeným 

dopisem. 

 

 

 Přijatí uchazeči: 
Přijatí uchazeči mají v odkazu uvedeno rozhodnutí: „Váš výsledek přijímacího řízení je postačující pro přijetí do 

studia. Nedodal/a/ jste však ještě všechny požadované dokumenty. Rozhodnutí může být vydáno, pokud potřebné 

doklady dodáte v souladu s pravidly pro přijímací řízení fakulty, na kterou se hlásíte.“  

Pozn.: potřebným dokladem je myšlena úředně ověřená kopie diplomu magisterského navazujícího studia. 

o Uchazeči, kteří již dodali uvedený doklad s přihláškou, nemusí znovu u zápisu dokládat, 

o Letošní absolventi navazujícího magisterského studia na AF nemusí dokládat diplom ani potvrzení 

o ukončení studia, studijní referentka si zajistí kopii diplomu sama. 

o Ostatní uchazeči úředně ověřenou kopii diplomu magisterského navazujícího studia dodají u zápisu do 

studia, bez uvedeného dokumentu nebudou uchazeči zapsáni do studia. 

 

 

 Rozhodnutí o přijetí do studia bude předáno uchazeči proti podpisu u zápisu do studia. 

 

 

 Zápis přijatých uchazečů - 15. 9. 2022 

podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty 

Pozvánka k zápisu byla přijatým uchazečům zaslána e-mailem 

 

 Seminář „Úvod do doktorského studia“ – seminář se uskuteční 15. 9. 2022 v odpoledních hodinách. 

Pro studenty 1. ročníku je účast na semináři povinná, podrobnější informace budou na webových stránkách 

fakulty zveřejněny začátkem září. 

 

 

 

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách fakulty a na vývěskách 

studijního oddělení. 

 

 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., v. r. 

proděkan pro doktorské studium 

 

 

 

Kontakt na studijní referentku: 

Bc. Alena Martauzová, tel.: 545 133 114, e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz 
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